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ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΓΕ  

 
 Μια μικρή Ελληνική επιχείρηση με αντικείμενο την παραγωγή και την τυποποίηση αγροτικών 
προϊόντων σας αναθέτει τον σχεδιασμό ενός προγράμματος Μάρκετινγκ. Η συγκεκριμένη 
επιχείρηση έχει ως στόχο την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην εγχώριο αγορά, δίνοντας 
έμφαση στην ποιότητα ως μέσο οικοδόμησης διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
Απαντήστε στα ακόλουθα θέματα, διατυπώνοντας συνοπτικά (όπου κρίνετε σκόπιμο) τις 
απαραίτητες ρεαλιστικές υποθέσεις εργασίας που αφορούν στην περίπτωση της συγκεκριμένης 
πάντα επιχείρησης (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων, κανάλια διανομής, τιμή, 
διαθέσιμοι πόροι κ.λπ.). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το πρόγραμμα μάρκετινγκ είναι ένα σχεδιάγραμμα το οποίο περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 

απαραίτητες οδηγίες οι οποίες οδηγούν στην επίτευξη των καθορισμένων επιχειρησιακών 

στόχων μάρκετινγκ, τους πιθανούς τρόπους επίτευξης τους, την αποτελεσματική εκμετάλλευση 

όλων των διαθέσιμων πόρων και το χρονικό διάστημα της πραγματοποίησής τους. Συντάσσεται 

συνήθως ετήσια και διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε μια 

επιχείρησης. Στην εργασία που ακολουθεί θα αναλυθούν οι πιο σημαντικοί παράγοντες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, θα γίνει ανάλυση του ανταγωνισμού στη βάση των 

πέντε δυνάμεων του Porter  και θα προταθεί ένα μείγμα ΜΚΤ για την αγροτική επιχείρηση. 

 

 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ερώτημα 1 (βαρύτητα 30%)  

 
 Για κάθε παράγοντα-δύναμη του εξωτερικού περιβάλλοντος Μάρκετινγκ, περιγράψτε τις 
ευκαιρίες και τις απειλές για την περίπτωση της συγκεκριμένης επιχείρησης και αποδώστε 
συγκεκριμένη βαρύτητα σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε απειλή. Τόσο η περιγραφή των ευκαιριών 
και των απειλών για κάθε παράγοντα-δύναμη του εξωτερικού περιβάλλοντος, όσο και η απόδοση 
συγκεκριμένης βαρύτητας, πρέπει να γίνουν με τρόπο σαφή και τεκμηριωμένο. 

 
 
 

Θεωρία θα βρείτε στην ενότητα 3.2.1. στις σελ.68-70 
 

Πρόγραμμα ΜΚΤ είναι το έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις κατευθύνσεις για τα 

προγράμματα και τις ενέργειες ΜΚΤ που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια ενός 

συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος καθώς και αναλυτικό προσδιορισμό των ενεργειών ΜΚΤ. 

Στο δε πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού, το πρόγραμμα ΜΚΤ αποτελεί ένα «εργαλείο» 

τακτικού σχεδιασμού για την επιχείρηση και συνδέεται άμεσα με την αποστολή και το όραμα της. 

(Κεχαγιάς. 2008. Σελ.37-39) 

Οι  επιχειρήσεις  προκειμένου να περιορίσουν την αβεβαιότητα  που διακρίνει το περιβάλλον 

τους με επιλεγμένες μεθόδους πρόβλεψης επιδιώκουν να συλλέξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα 

οποία τους προσφέρουν τη δυνατότητα να καθορίσουν τις κατάλληλες στρατηγικές για την 

εύρυθμη λειτουργία τους. (Τερζίδης, 2004, σελ.56).  Βασικό στόχο της ανάλυσης του 
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περιβάλλοντος αποτελεί ο προσδιορισμός των κυριότερων  μεταβλητών, αυτών δηλαδή που 

επηρεάζουν περισσότερο την κάθε επιχείρηση. 

Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός προγράμματος ΜΚΤ αναλύονται μια σειρά παραμέτρων με τις 

οποίες ουσιαστικά επιδιώκεται η ολοκλήρωση μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων που 

αποτελείται από μέρη που πρέπει να αναπτυχθούν προκειμένου να λειτουργούν αρμονικά αλλά 

και από αποφάσεις που θα πρέπει να αποδίδουν έτσι ώστε να επιτυγχάνει στα εγχειρήματα της 

μια επιχείρηση. Κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος ΜΚΤ μετά τη δήλωση της εταιρικής 

αποστολής, τη θέσπιση των στόχων και την εστίαση στο πεδίο που θα αφορά, αναλύεται η 

υπάρχουσα κατάσταση, δηλαδή ανάλυση της εσωτερικής και της εξωτερικής κατάστασης που 

επικρατεί στην επιχείρηση. 

Το εξωτερικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης αποτελείται από μια σειρά μεταβλητών, οι οποίες 

καθορίζουν και την προοπτική της σε κάθε αγορά που επιλέγει να δραστηριοποιηθεί. Οι δυνάμεις 

αυτές που περιλαμβάνονται στο μακροπεριβάλλον είναι :οικονομικές, τεχνολογικές. πολιτικές, 

νομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και δημογραφικές. (Τζωρτζάκης- Τζωρτζάκη, 2002, σελ.73). 

 

1. Οικονομικό Περιβάλλον: - Επίπεδο απασχόλησης, - Διαθέσιμο εισόδημα, - Ύψος της 

εγχώριας παραγωγής και των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων αλλά και όλους τους 

οικονομικούς δείκτες (πληθωρισμός, ανεργία, καταναλωτικά δάνεια, επιτόκια) που 

ασκούν επίδραση στους καταναλωτές μιας περιοχής. 

 

2. Νομικό Περιβάλλον: - Οι νόμοι και οι κανονισμοί λειτουργίας π.χ. ασφάλεια και 

υγιεινή των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων για την προστασία της 

δημόσιας υγείας καθορίζουν πολλές αποφάσεις μάρκετινγκ που μπορούν να 

ληφθούν από μια αγροτική επιχείρηση. - Άγνοια ή αμέλεια των παραπάνω 

κανόνων μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις τόσο στη διαθεσιμότητα των 

αγροτικών προϊόντων προς το καταναλωτικό κοινό, όσο να αποτελέσουν αιτία 

επιβολής προστίμων. 
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3.  

 

3. Κοινωνικό Περιβάλλον: - Πρέπει να γίνει άμεσα αντιληπτό στους αγρότες-

επιχειρηματίες, ότι η μελέτη για την κατανόηση του κοινωνικο-πολιτιστικού 

περιβάλλοντος είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για τον εντοπισμό και την κατανόηση 

της αγοραστικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς των καταναλωτών-στόχων. - 

Κοινωνικο-πολιτιστικοί παράγοντες όπως η οικογένεια, η κοινωνική τάξη, η ομάδα 

αναφοράς οι καθοδηγητές γνώμης, η κουλτούρα και η υποκουλτούρα μαζί με τους 

ψυχολογικούς, όπως η προσωπικότητα και ο τρόπος ζωής εμβαθύνουν την πλήρη 

κατανόηση των βασικών μοντέλων συμπεριφοράς των καταναλωτών για αγροτικά 

προϊόντα και τρόφιμα. Η κατανόηση των παραπάνω παραγόντων επιτρέπει την 

αγροτική επιχείρηση να είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική, μέσω της προσφοράς 

προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες, τις απαιτήσεις, τις 

προτιμήσεις και τις επιθυμίες των καταναλωτών σε σχέση με τον ανταγωνισμό 

 

4. Τεχνολογικό Περιβάλλον: - Η εκτεταμένη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και 

μιας σειράς προγραμμάτων και εφαρμογών από την παραγωγή, την εμπορία και τη 

διάθεση των αγροτικών προϊόντων σε διάφορα σημεία πώλησης ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ειδικών προγραμμάτων μηχανοργάνωσης, σε όλες τις φάσεις της 

παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και διανομής των αγροτικών προϊόντων καθώς το 

διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, 

Youtube), οι online κοινότητες αξιολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών και τα online 

εργαλεία μάρκετινγκ (SurveyMonkey, GetSatisfaction, Velocify(Leads 360), BidSketch, 

MailChimp, SpyFu, HubSpot, Mixpanel κ.ά.) μπορεί να έχουν πολύ σημαντικές 

επιπτώσεις στην οργάνωση, αποτελεσματικότητα και αύξηση της αποδοτικότητας και 

της προώθησης των πωλήσεων των αγροτικών επιχειρήσεων.  

Κατά συνέπεια, ο αγρότης-επιχειρηματίας πρέπει να παρακολουθεί και να αξιολογεί 

συστηματικά το τεχνολογικό περιβάλλον, όσο αφορά στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις 

τεχνολογικές καινοτομίες. Επίσης, οι νέοι τρόποι συγκομιδής των προϊόντων, 

επεξεργασίας τους, συσκευασίας τους, διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου έχουν άμεση 

σχέση με την ανάπτυξη των πωλήσεων αγροτικών προϊόντων. - Έτσι οι παραγωγοί, οι 

χονδρέμποροι, οι λιανοπωλητές είναι σε θέση να μειώσουν τις δαπάνες τους και να 

αυξήσουν τις πωλήσεις τους, αν χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις προόδους της 

τεχνολογίας. 
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Εσείς μπορείτε να κατασκευάσετε πίνακα όπως ο ακόλουθος του βιβλίου σας 

 (Τόμος Δ/ Κεχαγιάς), σελ.70 
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ΒΑΣΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ/ 

ΝΟΜΙΚΟ 

- Οι νόμοι και οι κανονισμοί 
λειτουργίας π.χ. ασφάλεια και υγιεινή 
των αγροτικών προϊόντων και των 
τροφίμων για την προστασία της 
δημόσιας υγείας καθορίζουν πολλές 
αποφάσεις μάρκετινγκ που μπορούν 
να ληφθούν από μια αγροτική 
επιχείρηση. -  

 Κρατική υποστήριξη 
 η ανάπτυξη νέων ποιοτικών και 

καινοτόμων προϊόντων  
 η συστηματικότερη προώθηση και 

προβολή των προϊόντων  

-Τα φορολογικά μέτρα,  
-Οι γραφειοκρατικές 
διαδικασίες, Οι υψηλές 
εργοδοτικές εισφορές,  
-Η ασυνέπεια ορισμένων 
μεταφορικών εταιρειών,  
-Οι καθυστερήσεις στα 
σημεία ελέγχου (τελωνεία 
κ.λπ.),  
-Ο μικρός όγκος του 
εξαγόμενου προϊόντος,  
-Η ανεπάρκεια τακτικών 
θαλασσίων γραμμών,  
-Η εποχικότητα των 
εξαγωγών,  
-Η έλλειψη επαρκούς 
εξυπηρέτησης στα λιμάνια , 
γραφειοκρατία  
-Το δύσκαμπτο πλαίσιο 
λειτουργίας του δημόσιου 
τομέα, αλλά και της αγοράς 
εργασίας  

ΥΨΗΛΗ = Άγνοια ή αμέλεια 
των κανόνων αυτών 
μπορούν να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις τόσο 
στη διαθεσιμότητα των 
αγροτικών προϊόντων προς 
το καταναλωτικό κοινό, όσο 
να αποτελέσουν αιτία 
επιβολής προστίμων. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Επίπεδο απασχόλησης, Διαθέσιμο 
εισόδημα,                                       
Ύψος της εγχώριας παραγωγής και 
των εξαγωγών αγροτικών 
προϊόντων αλλά και όλους τους 
οικονομικούς δείκτες (πληθωρισμός, 
ανεργία, καταναλωτικά δάνεια, 
επιτόκια) που ασκούν επίδραση 
στους καταναλωτές μιας περιοχής. 

 
-Η ανεπαρκής υποδομή των 
λιμενικών εγκαταστάσεων. -Η 
μη ευελιξία των μεταφορικών 
εταιρειών. – 
-Οι ζημιές που υφίστανται τα 
προϊόντα κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς τους.  
-Τα υψηλά ασφάλιστρα 
κάλυψης των εξαγωγικών 
πιστώσεων.  

ΥΨΗΛΗ= 
μειωμένη 
ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας μας, εξαιτίας των 
μειωμένων ιδιωτικών 
επενδύσεων, άρα μη 
βελτίωσης της 
παραγωγικότητας της 
οικονομίας και της 
ασύμμετρης αύξησης των 
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-Το υψηλό μεταφορικό 
κόστος  

τιμών των μη 
εμπορεύσιμων αγαθών 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Κοινωνικο-πολιτιστικοί παράγοντες 
όπως η οικογένεια, η κοινωνική τάξη, 
η ομάδα αναφοράς οι καθοδηγητές 
γνώμης, η κουλτούρα και η 
υποκουλτούρα μαζί με τους 
ψυχολογικούς, όπως η 
προσωπικότητα και ο τρόπος ζωής 
εμβαθύνουν την πλήρη κατανόηση 
των βασικών μοντέλων 
συμπεριφοράς των καταναλωτών για 
αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα.  

-Δραστηριοποίηση των 
καταναλωτών  
 Μετακίνηση του πληθυσμού  
- Επίδραση των μέσων 
ενημέρωσης  
- -Διαφήμιση και δημοσιότητα  
- Επίδραση της μόδας και των 
προβαλλόμενων προτύπων 

- Νομοθετικές αλλαγές που 
άπτονται κοινωνικών 
παραγόντων 
- Επίδραση των μέσων 
ενημέρωσης 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ = 
 Η κατανόηση των εν λόγω 
παραγόντων επιτρέπει την 
αγροτική επιχείρηση να είναι 
βιώσιμη και ανταγωνιστική, 
μέσω της προσφοράς 
προϊόντων και υπηρεσιών 
που ικανοποιούν καλύτερα 
τις ανάγκες, τις απαιτήσεις, 
τις προτιμήσεις και τις 
επιθυμίες των καταναλωτών 
σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό 



Σελίδα 9 από 17 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ - Η εκτεταμένη χρήση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και μιας 
σειράς προγραμμάτων και 
εφαρμογών από την παραγωγή, την 
εμπορία και τη διάθεση των 
αγροτικών προϊόντων σε διάφορα 
σημεία πώλησης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και ειδικών 
προγραμμάτων μηχανοργάνωσης, 
σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής 
διαδικασίας, αλλά και διανομής των 
αγροτικών προϊόντων . 
. 
-Ικανότητα καινοτομίας 

 το διαδίκτυο, τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, 
LinkedIn, Twitter, Google+, 
Youtube), οι online κοινότητες 
αξιολόγησης προϊόντων και 
υπηρεσιών και τα online εργαλεία 
μάρκετινγκ (SurveyMonkey, 
GetSatisfaction, Velocify(Leads 
360), BidSketch, MailChimp, 
SpyFu, HubSpot, Mixpanel κ.ά.)  

μπορεί να έχουν πολύ σημαντικές 
επιπτώσεις στην οργάνωση, 
αποτελεσματικότητα και αύξηση 
της αποδοτικότητας και της 
προώθησης των πωλήσεων των 
αγροτικών επιχειρήσεων. Έτσι οι 
παραγωγοί, οι χονδρέμποροι, οι 
λιανοπωλητές είναι σε θέση να 
μειώσουν τις δαπάνες τους και να 
αυξήσουν τις πωλήσεις τους, αν 
χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά 
τις προόδους της τεχνολογίας. 

 
 Βελτίωση της 

παραγωγικότητας με 
αυτοματισμό 

οι νέοι τρόποι συγκομιδής 
των προϊόντων, 
επεξεργασίας τους, 
συσκευασίας τους, 
διαδικασιών ποιοτικού 
ελέγχου έχουν άμεση σχέση 
με την ανάπτυξη των 
πωλήσεων αγροτικών 
προϊόντων  

ΜΕΤΡΙΑ=  
ο αγρότης-επιχειρηματίας 
πρέπει να παρακολουθεί και 
να αξιολογεί συστηματικά το 
τεχνολογικό περιβάλλον, 
όσο αφορά στις 
τεχνολογικές εξελίξεις και τις 
τεχνολογικές καινοτομίες. 
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Προκειμένου να εκτιμηθεί η βαρύτητα του κάθε παράγοντα απαιτείται έρευνα και συλλογή 

στοιχείων που να συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή πληροφόρηση της επιχείρησης. Για να 

αποφανθείτε για το ποια είναι αυτή η βαρύτητα για την περίπτωση της αγροτικής επιχείρησης 

θα πρέπει ή να βρείτε στατιστικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τον βαθμό σημαντικότητας 

μιας μεταβλητής π.χ. του οικονομικού περιβάλλοντος, ή κάποιο δημοσίευμα το οποίο να 

τεκμηριώνει την άποψή σας. 

Διαφορετικά θα πρέπει να εκτιμήσετε αιτιολογώντας θεωρητικά όπως στον παραπάνω 

πίνακα, δηλαδή με κριτική αντίληψη και ως αποτέλεσμα συνολικής εικόνας για την αγορά των 

αγροτικών προϊόντων, με λίγα λόγια θα διατυπώσετε την άποψή σας σχετικά με τη 

σοβαρότητα των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων. 

 

Πέραν των ανωτέρω σε ρυθμιστικό θεσμικό επίπεδο, η αγροτική επιχείρηση θα έχει επιπλέον να 

αντιμετωπίσει περιορισμούς από την καθιέρωση  Κοινοτικών Κανονισμών, για την παραγωγή 

Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προϊόντων Προστατευόμενης 

Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Ειδικών Παραδοσιακών Προϊόντων Εγγυημένων (ΕΠΠΕ), 

Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας,  Προϊόντων Ειδικών Κτηνοτροφικών Εκτροφών, και  

Προτύπων ή και προδιαγραφών που εκδίδουν ή και αναγνωρίζουν οι εθνικοί φορείς με αφορμή 

στην τυποποίηση, όπως Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

 

Συμπέρασμα  

Τα αγροτικά προϊόντα εντάσσονται στην αγορά μόνο εφόσον έχουν πιστοποιηθεί για την 

ποιότητα τους, την ασφάλεια και υγιεινή τους ως τρόφιμα, την ονομασία προελεύσεώς τους και 

τις ιδιαιτερότητες όσον αφορά την πρωτογενή παραγωγή τους, την βιολογική καλλιέργεια τους, 

την εφαρμογή κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής, τη συλλογή ,την μεταποίηση , τη 

συσκευασία, την τυποποίηση τους ,την εμπορία τους. Για να έχει προοπτική επιτυχίας η 

εξεταζόμενη αγροτική επιχείρηση απαιτείται ενδελεχής έλεγχος με διαρκή παρακολούθηση όλων 

των παραπάνω συνιστωσών της ανάλυσης PEST, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις 

και κάθε απειλή να μετασχηματιστεί σε ευκαιρία. 
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2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ PORTER 

Ερώτημα 2 (βαρύτητα 30%)  

Εφαρμόστε το θεωρητικό υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων του Porter (1980) για την περίπτωση 
της συγκεκριμένης επιχείρησης δίνοντας έμφαση στην ανάλυση και την τεκμηρίωση της 
περιγραφής των επιμέρους δυνάμεων.  

 

Θεωρία θα βρείτε στην ενότητα 3.2.3 , σελ.74-77 
 

Στην επιχειρηματική πρακτική η ανάλυση Porter χρησιμοποιείται κυρίως κατά το στάδιο του 

στρατηγικού προγραμματισμού, όπου η εταιρεία ουσιαστικά μετρά τις δυνάμεις της και εξετάζει 

σε ποιο βαθμό μπορεί να έχει προοπτική σε έναν κλάδο. Για να το καταφέρει αυτό χρειάζεται να 

καταγράψει όλες τις συνιστώσες αυτού του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται 

εστιάζοντας μόνο στο μέρος που αφορά τον ανταγωνισμό, δηλαδή τι θα αντιμετωπίσει στην 

πορεία των εργασιών της, αλλά αποκλειστικά στον κλάδο στον οποίο επιδιώκει να επιχειρήσει. 

Γι΄αυτό άλλωστε στη διεθνή βιβλιογραφία το μοντέλο εντάσσεται στα εργαλεία της ΔΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΠΗΓΗ Porter. M.E. 1980, Competitive  Strategy:  Techniques  for  Analyzing  

Industries  and  Competitors, The Free Press).   

 

Σύμφωνα με τον Porter το μικρο-περιβάλλον αναλύεται σύμφωνα με το υπόδειγμα των 

πέντε δυνάμεων στους ακόλουθους παράγοντες (http://dir.icap.gr/mailimages/e-

books/Leading%20Sectors/2016_04_19_14_32_28/document.pdf ):  

1. Την απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων 

H είσοδος νέων επιχειρήσεων σε κάποιο κλάδο έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του 
ανταγωνισμού μεταξύ των υπαρχουσών και των νέων επιχειρήσεων.  Είναι εύλογο μια 
υφιστάμενη επιχείρηση σε ένα κλάδο να επιδιώξει να θέσει φραγμούς-εμπόδια σε δυνητικούς 
ανταγωνιστές.  Κάποια από αυτά είναι: οικονομίες κλίμακας, διαφοροποίηση προϊόντος, 
πρόσβαση στα κανάλια διανομής κλπ. 

2. Τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών της επιχείρησης 

Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών εξαρτάται από των αριθμό των 
προμηθευτών, από το μέγεθος και τη σημασία του αγοραστή, από το βαθμό διαφοροποίησης 
των προϊόντων του προμηθευτή, τη δυνατότητα υποκατάστασης των προϊόντων των 
προμηθευτών και την δυνατότητα κάθετης ολοκλήρωσης των προμηθευτών προς τα εμπρός. 

3. Τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών της επιχείρησης 

Οι πελάτες μια εταιρείας μπορούν να την αναγκάσουν να μειώσει τις τιμές ή να απαιτήσουν 
καλύτερη ποιότητα με τις ίδιες τιμές. Αναλυτικότερα η διαπραγματευτική δύναμη των 
αγοραστών εξαρτάται συνήθως από το μέγεθος του αγοραστή, από τον αριθμό 
προμηθευτών, τις πληροφορίες για το κόστος της εταιρείας, την ευαισθησία των αγοραστών 
προς την τιμή κ.α. 



Σελίδα 12 από 17 
 

4. Την απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα 

Η ένταση της απειλής των υποκατάστατων προϊόντων και η σημασία τους για τον 

προσδιορισμό του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης εξαρτάται από 

ορισμένους παράγοντες.  Αυτοί είναι η ύπαρξη «κοντινών» υποκατάστατων, η επίδραση της 

τιμής και η τάση των καταναλωτών προς τα υποκατάστατα. 

5. Την ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου 

Συνήθως, κάθε σημαντική στρατηγική κίνηση από μια επιχείρηση έχει ως αποτέλεσμα κάποια 

αντίδραση από τις άλλες επιχειρήσεις.  Ο τρόπος και η ένταση με την οποία αντιδρούν οι 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο (ρυθμός 

ανάπτυξης της αγοράς, χαρακτηριστικά ανταγωνιστών, προσπάθειες για αύξηση μεριδίου 

αγοράς, έλλειψη διαφοροποίησης στα προϊόντα κ.α). 

 

Για την αγροτική επιχείρηση συγκεκριμένα 

 

1. ΑΠΕΙΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 

Στον κλάδο των αγροτικών προϊόντων δεν υπάρχουν γενικά θεσμικά εμπόδια στην είσοδο 

νέων επιχειρήσεων. Η πρόσβαση σε πρώτες ύλες είναι εύκολη και δεν υπάρχει 

αποκλειστικότητα γενικά στη διάθεση των αγροτικών προϊόντων. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός 

είναι κοινός και συνήθως τυποποιημένος. Αν και είναι εύκολη σχετικά, η είσοδος νέων 

παικτών στον κλάδο, λόγω και της απαίτησης χαμηλού κεφαλαίου έναρξης αλλά και για τους 

παραπάνω λόγους, η απειλή είναι σημαντική για τις μικρές επιχειρήσεις, που κινδυνεύουν 

από τις μεγάλες και ήδη καθιερωμένες αγροτικές επιχειρήσεις του κλάδου.  

 

2. Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

Οι προμηθευτές αγροτικών ειδών και υλικών από διάφορους κλάδους – υποστηρικτικούς του 

αγροτικού είναι πολλοί σε αριθμό και διαφοροποιούνται σε πολλά πεδία. Η ένταση αυτής της 

δύναμης δεν είναι μεγάλη διότι το εύρος και η ποικιλία των πηγών των Α’ Υλών επιτρέπουν 

την επιλογή του αγρότη – επιχειρηματία από πληθώρα εναλλακτικών. 

 

3. Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 

Οι πελάτες πιέζουν τις επιχειρήσεις όταν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν την ποιότητα και 

τις τιμές που επικρατούν στην αγορά. Εφόσον οι αγοραστές είναι μεγάλοι σε μέγεθος- όγκο 

πωλήσεων- ή ικανοί να συγκεντρώνονται και να πιέζουν για δεδομένους όρους και τιμές, τότε 

η απειλή είναι σημαντική. Π.Χ. Πιέζει ο Σκλαβενίτης για χαμηλότερες τιμές των παραγωγών 

Πορτοκαλιών από την Ηλεία, απειλώντας ότι θα επηρεάσει και άλλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ 

για την τακτική του. 
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4. ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ  

Στα αγροτικά προϊόντα η υποκατάσταση είναι έντονη, αφού ανάλογα με την εποχή ο 

καταναλωτής αντικαθιστά φρούτα και λαχανικά με άλλα, ή ακόμη συγκρίνει τιμές και προτιμά 

εκείνα τα αγροτικά προϊόντα που βρίσκει σε χαμηλότερη τιμή – προσιτή στο πορτοφόλι του.  

Η ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων έχει άμεση επίδραση στη ζήτηση των προϊόντων μιας 

επιχείρησης και συνήθως οι επιχειρήσεις που παράγουν υποκατάστατα προϊόντα 

ανταγωνίζονται η μια την άλλη. 

Η ένταση της απειλής των υποκατάστατων προϊόντων και η σημασία τους για τον 

προσδιορισμό του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης εξαρτάται από 

ορισμένους παράγοντες.  Αυτοί είναι η ύπαρξη «κοντινών» υποκατάστατων, η επίδραση της 

τιμής και η τάση των καταναλωτών προς τα υποκατάστατα. 

 

5. Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Παράγοντες που Προσδιορίζουν την Ένταση Ανταγωνισμού Ανάμεσα στις Υπάρχουσες 

Επιχειρήσεις ενός Κλάδου: 

• Ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς 

• Χαρακτηριστικά ανταγωνιστών 

• Υψηλά σταθερά κόστη και οικονομίες κλίμακας 

• Προσπάθειες για αύξηση μεριδίου αγοράς 

• Έλλειψη διαφοροποίησης στα προϊόντα  

• Ύπαρξη υψηλών εμποδίων εξόδου. 

Ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς είναι σχετικά χαμηλός. Η αγορά είναι σε εγχώριο 

επίπεδο μοιρασμένη σε πολλά μικρά μερίδια με επιχειρήσεις στο μεγαλύτερο ποσοστό 

τiς μικρού μεγέθους επιχειρήσεις ή τις λίγες μεγάλου όγκου και κύκλου εργασιών, συχνά 

και πολυεθνικές. Άρα η δύναμη είναι ασθενής, δηλαδή δεν υπάρχει ιδιαίτερη απειλή για 

την νέα αγροτική επιχείρηση. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Γνωστή είναι σήμερα η πίεση που δέχονται τα εγχώρια αγροτικά προϊόντα, από τον 

διεθνή κυρίως ανταγωνισμό, καθώς αυτή η αγορά είναι διαιρεμένη, χωρίς κάποια 

εκμετάλλευση να διατηρεί ένα σημαντικό μερίδιο στην αγορά.  Σε αυτή την ιδιαίτερα 

ανταγωνιστική αγορά οι αγροτικές επιχειρήσεις γνωρίζουν η μία τι κάνει η άλλη και έτσι 

οι επιτυχίες ή οι αποτυχίες του μάρκετινγκ ελέγχονται συνεχώς με αποτέλεσμα μια 

επιχείρηση να ωφεληθεί από την εμπειρία (από τα λάθη της άλλης).  Οι ανταγωνιστικές 

τάσεις που έχουν επιπτώσεις στο μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων πρέπει να 
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εξετάζονται προσεκτικά και με λεπτομέρεια (π.χ. συνεργασίες, στρατηγικές συμμαχίες, 

επεκτάσεις, ακόμα και εξαγορές).  Η ανταγωνιστική θέση της αγροτικής επιχείρησης και 

η ένταση του ανταγωνισμού και γενικότερα οι ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν 

καθορίζουν: α) σημαντικά τις αποφάσεις μάρκετινγκ, β) τη στρατηγική μάρκετινγκ και γ) 

τις ενέργειες που υιοθετούνται για την επίτευξη των στόχων μάρκετινγκ (π.χ. διατήρηση 

ή αύξηση του μεριδίου αγοράς μας ή αλλαγή του μοντέλου διανομής) . 

 

 

3. ΜΕΙΓΜΑ ΜΚΤ 

 

Ερώτημα 3 (βαρύτητα 35%)  

 
 Για κάθε ένα από τα τέσσερα στοιχεία του μείγματος Μάρκετινγκ της συγκεκριμένης επιχείρησης 
(δηλαδή προϊόν, τιμή, επικοινωνία και διανομή), περιγράψτε αναλυτικά μία προτεινόμενη 
στρατηγική, τεκμηριώνοντας την καταλληλότητά της. 

 

Θεωρία μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 5.2 

Το πρόγραμμα μάρκετινγκ πρέπει να εστιάσει σε τέσσερα στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ, με 

στόχο την διείσδυσή του στην αγορά , δηλαδή να διαμορφωθούν κατάλληλα μείγματα για τα 

ακόλουθα : Το προϊόν, Η τιμή, Η διανομή και Η προβολή – επικοινωνία. 

Πρόγραμμα μάρκετινγκ 

Προκειμένου να επιλεγούν όλες οι παραπάνω στρατηγικές οι σύμβουλοι μάρκετινγκ λαμβάνουν 

υπόψη τους τα χαρακτηριστικά του κοινού – στόχου και αφού εντοπίσουν τα κοινά στόχους που 

τους ενδιαφέρουν δημιουργούν και τις κατάλληλες προϋποθέσεις που θα συμβάλλουν στην 

κατάλληλη τοποθέτηση των υπηρεσιών της επιχείρησης στο μυαλό των καταναλωτών. Έτσι θα 

διαμορφωθεί το μείγμα μάρκετινγκ το οποίο θα συνδέσει όλα τα επιμέρους σημαντικά στοιχεία 

των παραπάνω επιλογών. Το πρόγραμμα μάρκετινγκ πρέπει να εστιάσει στα 4 στοιχεία που 

απαρτίζουν το μείγμα του μάρκετινγκ, τα οποία είναι το προϊόν, η τιμή, η διανομή και η 

επικοινωνία. 
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ΠΡΟΙΟΝ 

Μείγμα προϊόντος (Product):  

Τεχνικά και συμβολικά 

χαρακτηριστικά (π.χ. 

εύρος ποικιλίας, διαθέσιμες 

ποσότητες, συσκευασία, 

μάρκα, ετικέτα, εγγύηση, 

εξυπηρέτηση μετά την 

πώληση). 

Το μείγμα προϊόντος πρέπει να είναι ανταγωνιστικό και να προσφέρει 

αποδοτικότητα στην επιχείρηση. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η 

διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου με μεγάλο εύρος και διαφορετικές 

γραμμές έτσι ώστε να καλύπτονται κάθε κατηγορίας καταναλωτικές 

ανάγκες. Προσοχή επίσης πρέπει να δοθεί στην πιστοποίηση ποιότητας, 

στην ασφάλεια και υγιεινή και στη συσκευασία. Το άριστο μίγμα προϊόντος: 

 Περιλαμβάνει προϊόντα που ικανοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

τις ανάγκες της αγοράς στόχου, συμβάλει στη μεγιστοποίηση των κερδών 

της επιχείρησης ή γενικά στην επίτευξη των στόχων της. Για την επίτευξη 

του άριστου μίγματος προϊόντος πρέπει να επιλεχθεί, να σχεδιαστεί και να 

υλοποιηθεί ή κατάλληλη στρατηγική προϊόντος 

ΤΙΜΗ 

Μείγμα τιμολόγησης 
(Price): ύψος τιμών, 
διαφοροποίηση, 
εκπτώσεις, ψυχολογική 
τιμολόγηση και όροι 
πληρωμής. 

Πριν την τιμολόγηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα διάφορα 

επιπλέον κόστη που επιβαρύνουν το προϊόν όπως: τα κόστη προώθησης 

και διαφήμισης, τα κόστη τυποποίησης, τα κόστη πιστοποίησης και 

ασφάλειας μεταφορών, τα κόστη αποθήκευσης των εμπορευμάτων και τα 

κόστη που μπορεί να προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων 

(Ιωάννου, 2005, σελ.329-406). 

ΔΙΑΝΟΜΗ 

Μείγμα διανομής (Place):  

Κανάλια διανομής, 
μεσάζοντες, γεωγρ. 
κάλυψη, φυσική διανομή, 
κατανομή λειτουργιών 
marketing στους 
μεσάζοντες 

Η επιχείρηση εκτός από τα παραδοσιακά κανάλια και τις γνωστές 

μεταφορικές εταιρείες θα πρέπει να αξιοποιήσει τα οφέλη του διαδικτύου με 

τη χρήση των επικοινωνιακών του εργαλείων και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Μπορεί ακόμη να κατασκευαστεί ιστοσελίδα με on-line σύστημα 

παραγγελιών για τους πελάτες χονδρικής. 

ΠΡΟΒΟΛΗ 

Μείγμα προβολής 
(Promotion): 
 Διαφήμιση (μήνυμα + 

μέσο), προσωπική 

πώληση, προώθηση 

πωλήσεων, εκθέσεις, 

προσφορές, δημοσιότητα, 

δημ. σχέσεις 

Η προώθηση των προϊόντων της μικρής αγροτικής επιχείρησης θα πρέπει 

να γίνει μέσω μιας καλά οργανωμένης και συγκροτημένης προσπάθειας. 

Είναι απαραίτητο να γίνει καθορισμός μιας στρατηγικής προώθησης η 

οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα προκαθορισμένα βήματα έτσι ώστε η 

επιχείρηση να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους που έχει θέσει οι 

οποίοι θα πρέπει να είναι εφικτοί, ρεαλιστικοί και πραγματοποιήσιμοι. Ο 

βασικότερος στόχος είναι η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης και των 

προϊόντων της στην αγορά, με απώτερο σκοπό την αύξηση των 

πωλήσεων. Για την επιτυχή επίτευξη των στόχων σημαντικό ρόλο παίζει η 

πρωτοτυπία και η δημιουργικότητα στα μέσα και τις μεθόδους που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά την προσπάθεια προώθησης των προϊόντων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Όπως είναι εμφανές από την ανάπτυξη όλων των παραπάνω ζητημάτων, ο σχεδιασμός 

μάρκετινγκ κατέχει σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Επιτρέπει στις σύγχρονες 

επιχειρήσεις να αξιολογούν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις αποδόσεις του παρελθόντος, να 

κάνουν διαγνώσεις των δυνάμεών και αδυναμιών τους για κάθε ένα προϊόν τους σε σχέση με 

τον ανταγωνισμό, να αναλύουν το περιβάλλον και τον ανταγωνισμό, να προβλέπουν τις εξελίξεις 

και τις τάσεις της αγοράς και βάσει όλων αυτών να επιλέγουν τη στρατηγική που θα 

ακολουθήσουν. 

 Η διαμόρφωση της στρατηγικής για να είναι αποτελεσματική απαιτείται να στηρίζεται, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην τμηματοποίηση της αγοράς, στον προσδιορισμό των 

αγορών – στόχων και στην επιλογή της επιθυμητής τοποθέτησης της εικόνας και των προϊόντων 

της στην αντίληψη των καταναλωτών. Βάσει όλων αυτών προσδιορίζονται οι στρατηγικοί, 

τακτικοί και λειτουργικοί στόχοι του μάρκετινγκ και διαμορφώνεται το κατάλληλο μείγμα 

μάρκετινγκ (marketing mix) για κάθε μια αγορά – στόχο. 

  

Σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι επιχείρηση, στόχος είναι να θεωρήσει 

την επιχείρηση αξιόπιστο προμηθευτή και να τον συμπεριλάβει στον 

κατάλογο των προμηθευτών του. Επίσης απαιτείται η εταιρεία να 

μετατρέψει τις προτιμήσεις του αγοραστή μετά τη δοκιμή του προϊόντος. Για 

να γίνει αυτό, το προϊόν πρέπει αφενός να είναι ικανοποιητικής ποιότητας 

και αφετέρου να διαθέτει όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που θα κάνουν τον 

καταναλωτή να το προτιμήσει εις βάρος άλλων προϊόντων.  

Ακόμη, χρειάζεται να δημιουργήσει θετική εικόνα στον καταναλωτή με 

μονιμότερο αποτέλεσμα, ώστε να παραμείνει πελάτης, καθώς και να  

επιδιώξει το τμήμα ΜΚΤ της επιχείρησης να  εμπεδωθεί η πίστη του 

καταναλωτή. Στο στάδιο αυτό ο πελάτης έχει τις καλύτερες εντυπώσεις για 

την επιχείρηση, την εμπιστεύεται και έχει την τάση να προτιμά τα προϊόντα 

της, όταν προγραμματίζει αγορές στο μέλλον. Η επιχείρηση πρέπει να τον 

διατηρεί ικανοποιημένο για να αποφύγει μεταστροφή του σε ανταγωνιστικά 

προϊόντα. 
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